
 

 

 

ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরপেয প্রনক্ষণ আউননর্ 

  

 

 ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরপেয প্রনক্ষণ আউননর্ প্রধোনত এআচনএন (HPN) সক্টপযয উপেরো স্তপযয সপ্রোগ্রোভ 

নযচোরকপদয ব্যফস্থোনো  প্রনক্ষণ প্রদোন কপয থোপক । এয ভপে উপেরো স্বোস্থয ও নযফোয নযকল্পনো কভ টকতটো (UHFPO), 

অফোনক  সভনিকযোর নপোয (RMO), স্বোস্থয নধদপ্তপযয  সভনিপকর নপোয (DGHS) এফং নযফোয নযকল্পনো (DGFP) 

নধদপ্তপযয সভনিপকর নপোয (MCH-FP), উপেরো নযফোয নযকল্পনো নপোয (UFPO)   

 

এ প্রনক্ষণ সুনফধোগুনর ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরপেয  ১৯ েন ননেস্ব পযোকোনি (নযচোরক প্রনক্ষণ ), নযপো ট ো টনপদয একটি 

পুর, 3 টি সুনিত সেণীকক্ষ, 30 অননফনষ্ট সোপের, িোআননং র, রোআপেনয, নিপর্োনযমোভ, কনপোপযন্স রুভ এফং ভোঠ 

নুীরপনয েন্য নযফন সুনফধো প্রদোন কযো পে থোপক । 
 

 

 

 

 

ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরপে প্রদত্ত প্রনক্ষণগুনরয ধযন র: 

 কভ টসূচী ব্যফস্থোনো প্রনক্ষণ 

 অনথ টক ব্যফস্থোনো প্রনক্ষণ 

 নফেোতসকয ভনিত সফো (CNC) প্রনক্ষণ 

 নপ ব্যফস্থোনো প্রনক্ষণ 

 অচযণ নযফতটসন  সমোগোপমোগ (BCC) প্রনক্ষণ 

 প্রনক্ষক প্রনক্ষণ (TOT) 

 ন্যোন্য পমোগী প্রনক্ষণ কভ টসূচী 

 

 

ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরপেয সকোপ টয নফফযণী  

 অচযণ নযফতটসন  সমোগোপমোগ (BCC) 

 নপ ব্যফস্থোনো 

 প্রনক্ষক প্রনক্ষণ (TOT) 

 নফেোতসকয ভনিত সফো (CNC)  

 ওনযপমপেন প্রনক্ষণ 

 অনথ টক ব্যফস্থোনো প্রনক্ষণ (FMT) 

 কভ টসূচী ব্যফস্থোনো প্রনক্ষণ (PMT) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

প্রনক্ষণ সকো ট নোভ : অচযণ নযফতটসন  সমোগোপমোগ (BCC) প্রনক্ষণ 

ংগ্রণকোযী : স্বোস্থয ও নযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরে, ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরে, নযফোয নযকল্পনো নধদপ্তয, 

নযফোয কল্যোণ নযদন টকো প্রনক্ষণ আননেটিউর্ মু, অঞ্চনরক প্রনক্ষণ সকন্দ্রমু, সেরো 

/ উপেরো নযফোয নযকল্পনো নপসয ১৭-২০ সগ্রপিয (৪থ ট সেণী) কভ টচোযীবৃন্দ  

নস্থনতকোর:  : 05 (াঁচ) নদন  

প্রনক্ষণ সবনুয: : ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরে/ নযফোয কল্যোণ নযদন টকো প্রনক্ষণ আননেটিউর্ মু/ অঞ্চনরক 

প্রনক্ষণ সকন্দ্রমু  

প্রনক্ষণ উপেশ্য: : প্রনক্ষণ সপল ংগ্রণকোযীগণ সমফ নফলপে জ্ঞোন েটন এফং তোপদয দক্ষতো নফকো 

পফ তো র - 

ক) তোপদয ভূনভকো এফং দোনমত্বমু 

খ) যকোনয ননেভ এফং প্রনফধোন 

গ) বোর অচযণ, নষ্টোচোয এফং নপপয ননেভকোনুন এফং মুল্যপফোধ 

ঘ) নপ ননযোত্তো যক্ষণোপফক্ষণ 

     

প্রধোন নফলমফস্তু :  ১৭-২০ সগ্রপিয (৪থ ট সেণী) কভীপদয ভূনভকো এফং দোনেত্ব 

 অচযণ নযফতটপন সমোগোপমোপগয ভূনভকো 

 নপ দ্ধনত, নষ্টোচোয এফং ননেভ এফং মূল্যপফোধ  

 যকোনয কভ টচোযী ননেভ, শৃঙ্খরো, ছুটি, ননেনভত উনস্থনত এফং অীর নফনধ 

 োধোযণ বনফষ্য তনফর  

 দরীে কোসেয গুরুত্ব 

 ১৭-২০ সগ্রপিয (৪থ ট সেণী) কভ টচোযীয পদোন্ননতয নীনতভোরো   

 নপ যঞ্জোভ এফং ণ্য যক্ষণোপফক্ষণ 

 নপ ননযোত্তো যক্ষণোপফক্ষণ এফং নযদ টন কোযীপদয প্রপমোেনীে তথ্য নদপে 

োোয্য কযো 

প্রনক্ষণ দ্ধনত :  ফক্তৃতো 

 উন্মুক্ত অপরোচনো 

 প্রসনোত্তয  

 মুক্ত নচন্তোয ঝড় / দরীে কোে / ভূনভকোনবনে 

ভোনম্মত প্রনক্ষসণয েন্য 

যঞ্জোভ: 

:  সন মূল্যোেন  

 সকোপ টয মূল্যোেন 

 ম টপফক্ষণ এফং তত্ত্বোফধোন  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রনক্ষণ সকো ট নোভ : নপ ব্যফস্থোনো প্রনক্ষণ 

ংগ্রণকোযী : স্বোস্থয ও নযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরে, ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরে, নযফোয নযকল্পনো নধদপ্তয, 

নযফোয কল্যোণ নযদন টকো প্রনক্ষণ আননেটিউর্ মু, অঞ্চনরক প্রনক্ষণ সকন্দ্রমু, সেরো 

/ উপেরো নযফোয নযকল্পনো নপসয ১১-১৬ সগ্রপিয (৩ে সেণী) কভ টচোযীবৃন্দ  

নস্থনতকোর:  : 05 (াঁচ) নদন  

প্রনক্ষণ সবনুয: : ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরে/ নযফোয কল্যোণ নযদন টকো প্রনক্ষণ আননেটিউর্ মু/ অঞ্চনরক 

প্রনক্ষণ সকন্দ্রমু  

প্রনক্ষণ উপেশ্য: : প্রনক্ষণ সপল ংগ্রণকোযীগণ সমফ নফলপে জ্ঞোন েটন এফং তোপদয দক্ষতো নফকো 

পফ তো র - 

ক) নপ ব্যফস্থোনো 

খ) যকোনয ননেভ এফং প্রনফধোন 

গ) ননথ ব্যফস্থোনো সনোর্ এফং োযোং সরখো 

ঘ) নির্ অনত্ত ননষ্পনত্ত 

    

প্রধোন নফলমফস্তু :  নপ ব্যফস্থোনো, কভ টচোযী ব্যফস্থোনো 

 যকোনয কভ টচোযী ননেভ, শৃঙ্খরো, ছুটি, ননেনভত উনস্থনত এফং অীর নফনধ 

 োধোযণ বনফষ্য তনফর  

 যকোনয চোকুযীয তটোফরী  

 ননথ ব্যফস্থোনো সনোর্ এফং োযোং সরখো দ্ধনতমু  

 নির্ অনত্ত ননষ্পনত্তয দ্ধনতমু 

প্রনক্ষণ দ্ধনত :  ফক্তৃতো 

 উন্মুক্ত অপরোচনো 

 প্রসনোত্তয  

 মুক্ত নচন্তোয ঝড় / দরীে কোে  

ভোনম্মত প্রনক্ষসণয েন্য 

যঞ্জোভ: 

:  সন মূল্যোেন  

 সকোপ টয মূল্যোেন 

 ম টপফক্ষণ এফং তত্ত্বোফধোন  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রনক্ষণ সকো ট নোভ : প্রনক্ষক প্রনক্ষণ (TOT) 

ংগ্রণকোযী : ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরে, নযফোয কল্যোণ নযদন টকো প্রনক্ষণ আননেটিউর্ মু, অঞ্চনরক 

প্রনক্ষণ সকন্দ্রমুপয নুলদফগ ট এফং নযফোয নযকল্পনো নধদপ্তয ও স্বোস্থয নধদপ্তপযয 

সপ্রোগ্রোভ ম্যোপনেোয (সমভন নযপো ট পুর দস্যপদয) 

নস্থনতকোর:  : 05 (াঁচ) নদন  

প্রনক্ষণ সবনুয: : ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরে  

প্রনক্ষণ উপেশ্য: : ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরে, নযফোয কল্যোণ নযদন টকো প্রনক্ষণ আননেটিউর্ মু, অঞ্চনরক 

প্রনক্ষণ সকন্দ্রমুপয নুলদফগ ট এফং নযফোয নযকল্পনো নধদপ্তয ও স্বোস্থয নধদপ্তপযয 

সপ্রোগ্রোভ ম্যোপনেোযসদয ননপনোক্ত নফলপে ধোযণো/ পুনঃ ধোযণো সদেোঃ  

ক) নতুন / ংপোনধত োঠক্রভ 

খ) নফনবন্ন নতুন / নফদ্যভোন প্রনক্ষণ দ্ধনত 

গ) তোপদয জ্ঞোন পুনরুিীনফত কযো এফং 

ঘ) তোপদয নক্ষণ দক্ষতো নফকো কযো 

প্রধোন নফলেফস্তু :  নফলেনবনত্তক োঠ্যক্রভ  

 ননপদ টনোমুরক নফলেনবনত্তক উকযণ উন্নেন 

 নফলেনবনত্তক প্রনক্ষণ উকযণ  

 নফলেনবনত্তক প্রনক্ষণ দ্ধনত  

প্রনক্ষণ দ্ধনত :  ফক্তৃতো 

 উন্মুক্ত অপরোচনো 

 প্রসনোত্তয  

 মুক্ত নচন্তোয ঝড় / দরীে কোে  

 নক্ষণ নুীরন / ভুনভকোনবনে 

ভোনম্মত প্রনক্ষসণয েন্য 

যঞ্জোভ: 

:  সন মূল্যোেন  

 সকোপ টয মূল্যোেন 

 ম টপফক্ষণ এফং তত্ত্বোফধোন  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রনক্ষণ সকো ট নোভ : নফেোতসকয ভনিত সফো (CNC)  নফলেক নিননকযোর প্রনক্ষণ 

ংগ্রণকোযী : নননময েোপ নো ট (SSN), কোযী নযফোয কল্যোণ নপোয (AFWO), নযফোয কল্যোণ 

নযদন টকো (FWV), দক্ষ কনভউননটি প্রফ কোযী (CSBA) এফং FWVTI এয ভোঠ 

প্রনক্ষক, নো ট নভিওমোআপ এফং RTC এয কোযী প্রনক্ষক  

নস্থনতকোর:  : 05 (াঁচ) নদন  

প্রনক্ষণ সবনুয: : ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরে  

প্রনক্ষণ উপেশ্য: : প্রনক্ষণ সপল ংগ্রণকোযীগণ: 

ক) কনভউননটিসত ভো এফং তোপদয ন্তোনপদয স্বোস্থযপফো নননিত কযোয েন্য ঠিক জ্ঞোন 

েটন এফং প্রসেোেনীে দক্ষতো নফকো কযপত ক্ষভ পফন 

খ) ভো এফং তোপদয নফেোতক ন্তোনপদয ভোনম্মত গবটকোরীন সফো (ANC), প্রফকোরীন 

সফো, প্রফ যফতী সফো (PNC) প্রদোন কযসত োযপফন 

গ) সযপোপযর ব্যফস্থোে দক্ষতো বৃনদ্ধ কযপত ক্ষভ পফন। 

প্রধোন নফলেফস্তু :  ANC ,প্রফকোরীন সফো এফং  PNC  

 নফেোত নশুপদয নযোম ট মত্ন, নফেোত নশুপদয ীনভত ও ভোযোত্নক ংক্রভণ, 

তোপদয োযীনযক যীক্ষো এফং তোপদয নচনকত্ো 

 নফেোতক নশুপদয বুপকয দুধ খোওেোপনো, স্তন্যদোন ম্পনকটত ভস্যো এফং তোপদয 

ব্যফস্থোনো (তত্ত্ব এফংনুীরন) 

 কভ েন্ম ওেন এফং নযক্ক নশুসদয েন্য নফপল মত্ন (তত্ত্ব এফংনুীরন) 

 আনঅআ, আনঅআ এয োর্শ্ট প্রনতনক্রেো এফং তোপদয ব্যফস্থোনো  

 নফেোত নশুয িোেনযেো ও এয ব্যফস্থোনো 

 নফেোত নশুপদয নফদেনক নচহ্ন এফং তোপদয সযপোয কযো 

প্রনক্ষণ দ্ধনত :  ফক্তৃতো 

 উন্মুক্ত অপরোচনো 

 প্রসনোত্তয  

 মুক্ত নচন্তোয ঝড় / দরীে কোে  

 নবনিও প্রদ টন   

 নিননক নযদ টন/ব্যফোনযক প্রদ টন/নক্ষণ নুীরন 

ভোনম্মত প্রনক্ষসণয েন্য 

যঞ্জোভ: 

:  প্রনক্ষণ পূফ ট মুল্যোেন 

 প্রনক্ষণ উত্তয মূল্যোেন 

 সন মূল্যোেন  

 সকোপ টয মূল্যোেন 

 প্রনক্ষণোথী পপরো-অ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রনক্ষণ সকো ট নোভ : ওনযসেসেন প্রনক্ষণ 

ংগ্রণকোযী : নযফোয নযকল্পনো নধদপ্তয (DGFP) এয নফ ননসেোগকৃত সভনিপকর নপোয 

(এভনএআচ-এপন)  

নস্থনতকোর:  : ১০ (দ) নদন   

প্রনক্ষণ সবনুয: : ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরে  

প্রনক্ষণ উপেশ্য: : নযফোয নযকল্পনো নধদপ্তয (DGFP) এয নফ ননসেোগকৃত সভনিপকর নপোয 

(এভনএআচ-এপন) সদয ননপনোক্ত নফলপে ধোযণো সদেোঃ 

ক) স্বোস্থয, েনংখ্যো এফং পুনষ্ট সক্টয সপ্রোগ্রোভ,  নযকল্পনো এফং নীনতমু; 

খ) োনব ট সিনরবোনয নপেভ; এফং 

গ) নপ ব্যফস্থোনো, যকোযী সফো ননেভ এফং অআনমু  

প্রধোন নফলেফস্তু :  এআচনএন সক্টয, নীনত, নযকল্পনো এফং সপ্রোগ্রোভ 

 োনব ট সিনরবোনয নপেভ, নুক্রভ, গঠন এফং ভোনম্মত সফো প্রদোন 

 যকোনয কভ টচোযী ননেভ এফং প্রনফধোন 

 ব্যফস্থোনোয কোেমু 

 োেক তত্ত্বোফধোন 

 সপ্রোগ্রোভ ভননর্নযং এফং মূল্যোেন  

প্রনক্ষণ দ্ধনত :  ফক্তৃতো 

 উন্মুক্ত অপরোচনো 

 প্রসনোত্তয  

 মুক্ত নচন্তোয ঝড় / দরীে কোে  

 নবনিও প্রদ টন   

 ভোঠ নযদ টন/ব্যফোনযক প্রদ টন  

ভোনম্মত প্রনক্ষসণয েন্য 

যঞ্জোভ: 

:  প্রনক্ষণ পূফ ট মুল্যোেন 

 প্রনক্ষণ উত্তয মূল্যোেন 

 সন মূল্যোেন  

 সকোপ টয মূল্যোেন 

 প্রনক্ষণোথী পপরো-অ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রনক্ষণ সকো ট নোভ : অনথ টক ব্যফস্থোনো প্রনক্ষণ (FMT) 

ংগ্রণকোযী :  উপেরো স্বোস্থয ও নযফোয নযকল্পনো কভ টকতটো (UHFPO) 

 অফোনক সভনিপকর নপোয (RMO) 

 স্বোস্থয নধদপ্তয (DHHS) এয সভনিপকর নপোয 

 উপেরো নযফোয নযকল্পনো কভ টকতটো (UFPO) 

 নযফোয নযকল্পনো নধদপ্তয (DGFP) এয সভনিপকর নপোয (এভনএআচ -

এপন) 

নস্থনতকোর:  : ০৫ (াঁচ) নদন 

প্রনক্ষণ সবনুয: : ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরে  

প্রনক্ষণ উপেশ্য: : প্রনক্ষণ সপল ংগ্রণকোযীগণ সমফ নফলপে জ্ঞোন েটন এফং তোপদয দক্ষতো নফকো 

পফ তো র - 

ক) অনথ টক ব্যফস্থোনো এফং যকোযী অনথ টক ব্যফস্থোনো  

খ) োধোযণ অনথ টক নফনধ এফং সেেোনয নফনধমু  

গ) যকোনয ফোপের্ 

ঘ) ফোংরোপদপ নোফ এফং প্রনতপফদন ব্যফস্থো 

ঙ) নির্ ব্যফস্থোনো : নির্ ম টপফক্ষণ এফং ননষ্পনত্তকযণ 

প্রধোন নফলেফস্তু :   অনথ টক ব্যফস্থোনো এফং যকোযী অনথ টক ব্যফস্থোনো 

 যকোনয ফোপের্ – MTBF, ADP, RADP, পুর পোসেয উয নফপল 

সেোয সদেো 

 প্রকল্প নোফ, নোফ সেণীনফন্যোসয  উয নফপল সেোয নদপে ফোংরোপদপ নোফ 

এফং প্রনতপফদন ব্যফস্থো 

 অনথ টক ক্ষভতোয স্তোন্তয এফং অংনক স্তোন্তয (উন্নমন ও যোেস্ব) এফং তনফর 

মুনক্ত প্রনক্রেো  (নেওনফ, অযনএ, নিনএ) 

 োধোযণ অনথ টক নফনধ এফং সেেোনয নফনধমুপয গুরুত্বপূণ ট নফধোনমু 

 ফোংরোপদপয োফনরক প্রনকউযপভে দ্ধনত (PPA ২006, PPR২008) 

  নির্ ব্যফস্থোনো : নির্ ম টপফক্ষণ এফং ননষ্পনত্তকযণ, নুীরন  

 PIP, OP, প্রকল্প, ফোনল টক কভ ট নযকল্পনো, APR, APIR, IUFR 

 এফং MTR, ফোস্তফ ও অনথ টক গ্রগনত 

প্রনক্ষণ দ্ধনত :  ফক্তৃতো 

 উন্মুক্ত অপরোচনো 

 প্রসনোত্তয  

 মুক্ত নচন্তোয ঝড় / দরীে কোে   

ভোনম্মত প্রনক্ষসণয েন্য 

যঞ্জোভ: 

:  প্রনক্ষণ পূফ ট মুল্যোেন 

 প্রনক্ষণ উত্তয মূল্যোেন 

 সন মূল্যোেন  

 সকোপ টয মূল্যোেন 

 প্রনক্ষণোথী পপরো-অ   



 

 

 

  

 

 

 

প্রনক্ষণ সকো ট নোভ : সপ্রোগ্রোভ ম্যোপনেপভে সেননং (PMT) 

ংগ্রণকোযী :  উপেরো স্বোস্থয ও নযফোয নযকল্পনো কভ টকতটো (UHFPO) 

 অফোনক সভনিপকর নপোয (RMO) 

 স্বোস্থয নধদপ্তয (DHHS) এয সভনিপকর নপোয 

 উপেরো নযফোয নযকল্পনো কভ টকতটো (UFPO) 

 নযফোয নযকল্পনো নধদপ্তয (DGFP) এয সভনিপকর নপোয (এভনএআচ -

এপন) 

নস্থনতকোর:  : ০৫ (াঁচ) নদন 

প্রনক্ষণ সবনুয: : ননপোর্ ট প্রধোন কোম টোরে  

প্রনক্ষণ উপেশ্য: : প্রনক্ষণ সপল ংগ্রণকোযীগণ সমফ নফলপে জ্ঞোন েটন এফং তোপদয দক্ষতো নফকো 

পফ তো র - 

ক) ব্যফস্থোনো কোম টোফরী 

খ) নযকল্পনো এফং স্থোনীে ম টোসে নযকল্পনো 

গ) সনতৃপত্বয ভোপনয উন্নেন 

ঘ) কোযী তত্ত্বোফধোন প্রদোন 

ঙ) সপ্রোগ্রোভ ম টপফক্ষণ এফং মূল্যোেন 

প্রধোন নফলেফস্তু :  ব্যফস্থোনো নীনতভোরো এফং কোম টোফরী, নযকল্পনো এফং স্থোনীে ম টোসে নযকল্পনো 

 কোযী তত্ত্বোফধোন, ভে ব্যফস্থোনো, ম টপফক্ষণ এফং মূল্যোেন  

 যকোনয েোতীে নযকল্পনো, সপ্রোগ্রোভমু, েোতীে েনংখ্যো নীনত, েোতীে স্বোস্থয 

নীনত, এআচনএন সক্টয নীনত 

 উপেরো ম টোপে রনেনেক, সেোয এফং যফযো নকর ব্যফস্থোনো 

 যকোনয কভ টচোযী ননেভ, শৃঙ্খরো, ছুটি এফং অীর নফনধ 

 দুনীনত ও েোতীে শুদ্ধোচোয সকৌপরো 

প্রনক্ষণ দ্ধনত :  ফক্তৃতো 

 উন্মুক্ত অপরোচনো 

 প্রসনোত্তয  

 মুক্ত নচন্তোয ঝড় / দরীে কোে   

 ঘর্নো নফপেলণ  

ভোনম্মত প্রনক্ষসণয েন্য 

যঞ্জোভ: 

:  প্রনক্ষণ পূফ ট মুল্যোেন 

 প্রনক্ষণ উত্তয মূল্যোেন 

 সন মূল্যোেন  

 সকোপ টয মূল্যোেন 

 প্রনক্ষণোথী পপরো-অ   


